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คำนำ 
 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) 
เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบไดและการ
แกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยนอกจากน้ียังนำความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดน้ีมากำหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว อีกดวยเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำ
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำ
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป นกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังน้ี 
  1. ความเสี่ยงดานกลยทุธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กำหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรพัยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอน
การดำเนินการเปนตน เน่ืองจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน                        
เพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเน่ืองจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสีย่งอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย ประกอบดวย 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   

  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ที่บุคคลน้ัน
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทำน้ันอาจจะเกิดขึ้นอยางรู ตัวหรือไมรู ตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ันแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆทั้ง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเน่ืองจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบน้ีเปนการกระทำ
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ย่ิงมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ย่ิงมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นำไปสูการทุจริตมากเทาน้ัน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งน้ีนำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน    ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
น้ำหนาว การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนน้ีจะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ
ซอนที่เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหต  
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พรอมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับย้ังการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่
รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่
ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพ่ือสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนท่ี 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี 
กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธบิาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังน้ี 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสีย่ง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสีย่ง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังน้ี 
 

ระดับความเสีย่ง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสญัลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซำ้ 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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าม
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว (Risk Assessment 
for Conflict of Interest)  
  

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังน้ี 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของซึ่งสงผลทางลบตอ
ผูอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานทีเ่ขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  - การรับ – จายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
  - การกำหนดคณุลักษณะวัสดุครุภัณฑการกำหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสนิคา 
  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
  - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
    - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
    - การจัดหาพัสดุ 
    - การจัดทำโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
    - การเบิกคาตอบแทน 
    - การใชรถราชการ 
    - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึน้หากไมมีการปองกันทีเ่หมาะสม 
  - สญูเสียงบประมาณ 
  - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอำนาจหนาทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผดิในทางมิชอบดวยหนาที่ 
    - เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 (1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของสำนักงานสาธารณสขุอำเภอน้ำหนาว  รงัเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เชน 
  - การสงเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสงักัด 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที ่
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ 
  - การสงเสรมิใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี 
 (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
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  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะหความเสีย่งที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

ประจำปพ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 4 ประเด็น
หลัก ดังน้ี 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลำดับ ปจจัยความเสีย่งในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจายงบประมาณที่ไมถกูตองตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังน้ี 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลำดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถกูตองตามระเบียบ ลำดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ  2562  มีดังน้ี 
 

ระดับความเสีย่ง มาตรการกำหนด ปจจัยความเสีย่ง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซำ้ หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
- การใชอำนาจหนาที่เรียกรบั
ผลประโยชน 

       เสี่ยงสูง (High) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจดัจาง 

ต่ำ  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                      12 
 

ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัด
จางไมเปนไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบตัิตามหลกัเกณฑและ
แนวทาง การจดัซ้ือจัดจาง โดยวิธีพิเศษ 
อยางเครงครดั 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาท่ี
ผูรับผดิชอบดานการจดัซ้ือจัดจางจัดทำ
รายงานสรุปการจดัซ้ือจัดจางรายไตรมาสและ 
เสนอใหหวัหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัตงิานดานพสัดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับการจดัซ้ือจัดจาง รบัรองถึงความ 
ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการ
จัดซ้ือจดัจาง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบตัติาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจาง อยางเครงครัด 

         

กลุมบริหารงานการเงิน
และบริหารพัสด ุ

2. การใชอำนาจหนาที่  
เรียกรับผลประโยชน /                 
การใหและการรับของขวัญ
สินน้ำใจ เพ่ือหวัง
ความกาวหนา 

3 5 15 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากรใหปฏิบตัติามมาตรการปองกันและ
แกไข ปญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากร ใหปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินนาใจ อยางเครงครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูมือผลประโยชนทับซอน
สำนักงานเสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

         กลุมบิหารงานบุคคล 



14 
 

ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. การเบิกจายงบประมาณ
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามระเบียบการเบิกจาย
การเงินและการคลัง อยางเครงครดั 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลขาราชการ และ
บุคลากรใหปฏิบตัติามประกาศหลักเกณฑ          
การปฏิบัติเกี่ยวกบัขอรองเรียน การละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมชิอบ 
อยางเครงครดั 

         

กลุมบริหารงานการเงิน 

4. การเอื้อประโยชนตอพวก
พองในการจัดซ้ือจดัจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบตัิตามนโยบายเกี่ยวกบัความ
โปรงใสการเสรมิสราง คุณธรรม จรยิธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน 
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสรมิการมสีวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบใหครอบคลมุ และท่ัวถงึมากย่ิงขึ้น เพื่อ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสำนึกใหขาราชการรงัเกียจ 
การทุจริตทุกรปูแบบ 

         กลุมงานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 



 

 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
ที่ 2/2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทำงานรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                         ....................................................................     

ดวย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ใหจัดทำรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลมเกา  เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงการดำเนินการภายใต
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประเด็นการปองกัน  ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึกและปลูกฝงความซื่อสัตย
สุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว   จึงแตงต้ังคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเปนการรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน  (ITA)  จึงแตงต้ังคณะทำงาน   ประกอบดวย 
  1.นางสาวจินตนา   กีเกียง  ผูชวยสาธารณสุขอำเภอหลมเกา              ประธานคณะทำงาน 
  2.นายเสถียรพงษ   แกวจิตร  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนายงาน           คณะทำงาน 
 3.นายนราธิป       โตมา       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            คณะทำงาน 
 4.นางสาวมนัญญา  ธรรมพณิตย  นักวิชาการสาธารณสุข                                 คณะทำงาน 
 5.นางสาวสกุณา    ขวัญพรม  นักวิชาการสาธารณสุข                คณะทำงาน 
 6.นายภัทรพล      บุญยวง  นักวิชาการสาธารณสุข                   คณะทำงาน/เลขานุการ 

  ใหคณะทำงานที่ไดรับการแตงต้ัง รวมกันจัดทำรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ                  
เกิดผลประโยชนทับซอน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตาม                    
แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริต                      
และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหประสบผลสำเร็จตามความประสงค ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  และเพ่ือประโยชนสูงสุดของทางราชการ  หากมีปญหาอุปสรรคใด  ๆ  ให                        
รายงานตอสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ทราบทันท ี  

    ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

     สั่ง ณ วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 
          (นายวัฒนศักด์ิ    จันทรแปลง) 
                             สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 


	ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

